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určený podľa § 8 zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")
strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky
2016 - 2020".

Obstarávateľ Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odd.
štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26
Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len "okresný
úrad") dňa 26.04.2016 oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového
hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020" podľa § 5 ods. 1 zákona.

"Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020"
je strategickým dokumentom pre oblasť odpadového hospodárstva Košického kraja podľa § 3
písm. c)' a § 4- ods. 1 zákona Č. 24/2006 Z. z., ktorý určuje smerovanie v tejto oblasti do roku
2020.

Hlavným cieľom POH KK na roky 2016-2020 je vypracovať ciele a opatrenia
pre komunálne odpady a pre odpady vyhradených výrobkov vznikajúce v Košickom kraji,
v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva t.j.:
a) predchádzanie vzniku odpadov,
b) príprava na ich opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie

odpadov,
e) zneškodňovanie odpadov

Zavedením opatrení na dosiahnutie cieľov odpadového hospodárstva do praxe dôjde
k zlepšeniu stavu v ďalších oblastiach životného prostredia napr. rozšírením druhov
triedených odpadov z komunálnych odpadov zníži sa množstvo skládkovaného odpadu
na skládkach, zvýšením separovaného zberu biologicky rozložiteľných odpadov dôjde
na skládkach k zníženiu vzniku množstva skládkovaných plynov a zápachu, predÍži sa
životnosť skládok a pod .. Zavádzaním nových BAT technológií pri spracovaní elektroodpadu,
starých vozidiel, olejov a ďalších odpadov z vyhradených výrobkov dôjde k úspore vstupných
surovín, k ochrane prírody a zdravia ľudí.
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Okresný úrad podľa § 6 ods. 2 zákona zverejnil oznámenie o strategickom
dokumente na webovom sídle Ministerstva životného prostredia na adrese
https://www.enviroportal.sklskleia/detail/pogram-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-
na-roky-2016-2020 a predložil oznámenie o strategickom dokumente na zaujatie stanoviska
schvaľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam Košického kraja.

Strategický dokument "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky
2016 - 2020" ako strategický dokument pripravovaný pre oblasť odpadového hospodárstva,
ktorý má pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie a vytvára rámec
na schválenie niektorých z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 zákona, v zmysle
§ 4 ods. 1 podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona.

V zmysle § 6 ods. 6 zákona, boli na okresný úrad doručené stanoviská dotknutých
orgánov, dotknutých obcí, v ktorých bolo vznesených niekoľko konkrétnych pripomienok
a požiadaviek k vypracovaniu strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva
Košického kraja na roky 2016 - 2020" .

Dňa 06. júna 2016 bolo na okresnom úrade uskutočnené prerokovanie rozsahu
hodnotenia za účasti zástupcu obstarávateľa, zástupcov dotknutých orgánov, niektorých
dotknutých dotknutých obcí/miest.

Po preštudovaní predloženého oznámenia, s prihliadnutím na doručené stanoviská
a po prerokovaní rozsahu hodnotenia strategického dokumentu zo dňa 06. júna 2016
na okresnom úrade, okresný úrad určuje podľa § 8 zákona nasledovný rozsah hodnotenia
strategického dokumentu:

LVARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE:

Vzhľadom na charakter tohto strategického dokumentu ako aj vzhľadom k procesu
jeho spracovávania, bude strategický dokument "Program odpadového hospodárstva
Košického kraja na roky 2016 - 2020" spracovaný v jednom variante. Pre ďalšie hodnotenie
podľa zákona sa určuje okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický
dokument neprijal a nerealizoval) aj variant riešenia strategického dokumentu uvedený
v oznámení o strategickom dokumente.

2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV

2.1. Všeobecné podmienky

2.1.1. Obstarávateľ zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu najmenej
v rozsahu určenom podľa § 8 ods. 3 zákona a výsledok hodnotenia uvedie v správe
o hodnotení strategického dokumentu, vypracovanej podľa § 9 ods. 3 zákona. Vzhľadom
na povahu a rozsah strategického dokumentu je potrebné, aby správa o hodnotení
strategického dokumentu obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 4
zákona, primerane k charakteru strategického dokumentu.

2.1.2. Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram
ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia vplyvov strategického
dokumentu.
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2.1.3. Obstarávateľ doručí na okresný úrad kompletné vyhotovenie správy ohodnotení
strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu v počte l ks
a 22 x na elektronickom nosiči (okresný úrad si vyhradzuje možnosť spresniť konečný počet
dokumentácií).

3.2. Špecifické požiadavky

Zo stanovísk vyjadrených v rámci prerokovania návrhu rozsahu hodnotenia
a zo stanovísk doručených v zmysle § 6 ods. 6 zákona k oznámeniu o strategickom
dokumente vyplynula potreba v správe o hodnotení činnosti podrobnejšie rozpracovať
nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovaným strategickým dokumentom:

1. Pri vypracovaní správy ohodnotení strategického dokumentu (ďalej len "SD")
zohľadniť stanoviská a požiadavky, ktoré boli doručené k oznámeniu o SD
a k rozsahu hodnotenia SD.

2. Vyhodnotiť splnenie resp. nesplnenie všetkých stanovísk k oznámeniu o SD
a v samostatnej kapitole zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov tohto rozsahu
hodnotenia.

3. Posúdiť vplyv novo navrhovaných stavieb odpadového hospodárstva
na jestvujúce a navrhované chránené územia.

4. Zariadenia na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov plánovať s ohl'adom
na územné plány jednotlivých regiónov. miest a obcí.

5. Podporovať a propagovať separovaný zber odpadov v mestách a obciach.
6. Ak sa počas vypracovania správy o hodnotení vyskytnú nové skutočnosti súvisiace

s predmetom posudzovania, je potrebné ich uviesť' v správe o hodnotení.

UPOZORNENIE

Podľa § 8 ods. 7 zákona obstarávateľ zverejní rozsah hodnotenia strategického
dokumentu bezodkladne po jeho doručení, ak ide o strategický dokument s miestnym alebo
regionálnym dosahom, formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu
spôsobom v mieste obvyklým.

V súlade s § 8 ods. 6 zákona bude rozsah hodnotenia zverejnený aj na webovom
sídle Ministerstva životného prostredia SR
https://www.enviroportal.sklskleia/detaillpogram-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-
kraja-na-roky-20l6-2020

Podľa § 8 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý
orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického
dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 odsekov 5 a 6 zákona okresnému úradu,
odboru starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 040 01 Košice, ktorý ich
po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

Okresný úrad KOŠH>.
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Doručí sa:
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra l, 81235 Bratislava
2. Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
3. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Rumanova 14,040 Ol Košice
4. Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1,.04001 Košice
5. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 82645 Bratislava
6. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov
7. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra l, 974 05 Banská

Bystrica
8. Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný úrad, Zádielska l, 040 O1 Košice
9. Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 040 01 Košice

10. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 040 Ol Košice
ll. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 040 Ol Košice
12. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Komenského 52, 040 Ol Košice
13. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25,04001 Košice
14. Okresný úrad Košice, OS o ŽP, Komenského 52, 040 Ol Košice
15. Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 1, 056 Ol Gelnica
16. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP, Hroncova 13,040 Ol Košice
17. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. slobody 1,07101 Michalovce
18. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o ŽP, Ernesta Rótha 30, 048 Ol Rožňava
19. Okresný úrad Sobrance, odbor starostlivosti o ŽP, Tyršova 12,073 Ol Sobrance
20. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikovo nám. 5,052 Ol

Spišská Nová Ves
21. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o ŽP, M. R. Štefánika 32,075 Ol Trebišov
22. RZ mesta Košice, Miestny úrad Košice - Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice
23. RZMO Zemplín, Nám. osloboditeľov 30,07101 Michalovce
24. RZMO Použia, ObÚ Veľké Raškovce, 076 75 Veľké Raškovce
25. RZO Košice-okolie, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa
26. RZMO Sobranského regiónu, Veľké Revištia 25, 072 43 Veľké Revištia
27. ZMO Hnileckého regiónu, Obchodná 7, 055 Ol Margecany
28. ZMO južného Zemplína, M. R. Štefánika 862, 075 25 Trebišov
29. ZMO horného Gemera, Šafáriková 29, 048 Ol Rožňava
30. ZMO Medzibodrožia, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec
31. ZMO Údolia Bodvy, Mokrance 38, 045 Ol Mokrance
32. ZMO Rudohoria, Hlavná 259, 044 23 Jasov
33. ZMO Spiša, Kostolná 20/12, 052 Ol Spišské Tomášovce
34. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 II Košice
35. Mesto Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev
36. Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 52 Moldava nad Bodvou
37. Mesto Gelnica, Banícke námestie 4, 056 Ol Gelnica
38. Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
39. Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 300,072 22 Strážske
40. Mesto Veľké Kapušany, L. N. Tolstého 1,07901 Veľké Kapušany
41. Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
42. Mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná
43. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
44. Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. 7,052 Ol SNY
45. Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
46. Mesto Krompachy, Nám. slobody 1,05342 Krompachy
47. Mesto Trebišov, M.R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov
48. Miesto Čierna nad Tisou, Nám. pionierov 1,07643 Čierna nad Tisou
49. Mesto Kráľovský CWmec, L. Kossutha 99,077 01 Kráľovský CWmec
50. Mesto Sečovce, Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce


